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 اللغة العربية:  المادة  تسيير واقتصاد+ رياضيات + ثانوي علوم تجريبية 3: المستوى و الشعبة 

  : األول الجزء 

  ) نقاط 7(أ ـ البناء الفكري 

 واحتالل سيناء وضياع فلسطين 67 ـ في القصيدة حزن وألم مبعثهما حال األمة العربية بعد هزيمة حزيران 1

   01.5............................................................................................والخالفات العربية 

 ـ وظف الشاعر التاريخ واألسطورة، فحادثة مقتل الحسين بن علي في كربالء تركت آثارها في نفوس المسلمين 2

: إلى اليوم، وتوظيف هذه الحادثة يعكس مدى اآلالم التي يعاني منها الشاعر جراء الواقع العربي، ولذلك قال 

ذلك البحار المسافر » ..أنا السندباد« :فإنه يتجلى في قوله أما توظيف األسطورة » فجراح الحسين بعض جراحي «

فاألسطورة بينت عمق معاناة الشاعر من الواقع المتردي . الذي صارع األهوال وتعرض للمخاطر لبلوغ بر األمان

   02................................................................................الذي يكتنفه وال يجد فكاكا منه 

اإلشارة إلى عمق األحزان المتراكمة في نفسه بدءا » إن بداخلي عصورا من الحزن « : ـ أراد الشاعر من قوله 3

   01.5........................................................من ضياع األندلس إلى ضياع فلسطين وهزيمة حزيران

   02 ..ارة إلى الخالفات العربية، واسم الخنساء بيانا  للبكاء على واقع األمةوظف الشاعر اسم جرير الهجاء إش -4

  ) نقاط 7:( ب ـ البناء اللغوي   

   01.....................................................كثرة آالم الشاعر وعمق أحزانه» بعض «  ـ أفادت كلمة 1

على انتفاء الفائدة وانعدامها من الشعراء العرب الذين لم يستطيعوا أن يغيروا من حال » انتخينا «  ـ دلت كلمة 2

   01......................................................................................................األمة شيئا 

   01.......... ـ وظف الشاعر ياء المتكلم بكثرة ، ألنه في مقام البوح بمشاعره واإلفصاح عن تجربته الشعرية3

  : ـ في البيت الثالث ثالثة تشبيهات شخصت عمق الحزن في قلب الشاعر وهي4

  1.5.........................ـ يكتفى بتشبيه واحد ـ »قلبي اإلناء«، » األسى خمرة«، »  كالعصافيرالحزن     «

خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل : صديقي:  ـ اإلعراب 5

   1.5.....................اف إليهبالحركة المناسبة للياء ، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مض

  »وعلينا العمائم الخضراء«جملة فعلية في محل نصب نعت» حفرته األيام«:  ـ المحل اإلعرابي للجملتين6

   01..........................................................................     جملة اسمية في محل نصب حال

  )ط  نقا6 :( الثانيالجزء 

  02..............................................................المناسبة الوطنية    • 

   02.............................................................كلمة االفتتاح     • 

   02.................................................................التوظيف     • 
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